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ZAPISNIK
2. dopisne seje NO LZS, ki je potekala v četrtek, 12.11.2015,
od 08.00 ure do 22.00 ure z elektronskim glasovanjem.
Elektronsko so glasovali: Dušan Režonja, Vlado Čeligoj in Tina Gutman
Za 2. dopisno sejo IO je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Sklep o izvedbi nadzora
K točki 1)
Tina Gutman je na podlagi priporočil iz Poročila o opravljenem pregledu poslovanja LZS za leto 2013, ki
je bilo obravnavano na 30. redni Skupščini, 25.3.2015, pripravila predlog za izvedbo nadzora poslovanja
LZS v letu 2015. Predlog nadzora je bil pripravljen z namenom ugotoviti ali so pristojni organi in ostali
odgovorni v letu 2015 upoštevali priporočila, ki jih je v poročilu podala zunanja neodvisna revizijska hiša.
Glede na to, da NO LZS nima sprejetega svojega poslovnika, je elektronsko glasovanje potekalo skladno s
25. členom Poslovnika o delu skupščine. V roku so glasovali vsi trije člani NO, kar pomeni, da je bila seja
sklepčna.
Sklep št. 1: Nadzorni odbor potrdi sklep o izvedbi nadzora, ki se glasi:
1. Nadzorni odbor Lokostrelske zveze Slovenije sprejme sklep o izvedbi nadzora, na podlagi
katerega se bo izvedel nadzor nad:
- Inventurnim zapisnikom osnovnih sredstev in registra osnovnih sredstev za leto 2015,
- inventurnim zapisnikom blagajne za leto 2015,
- nalogami po pogodbi o zaposlitvi - Matej Zupanc in storitvami po sklepu IO, po katerem Matej
Zupanc s.p. izstavlja mesečne račune v višini 500 EUR
- računi za stroške reprezentance iz mednarodnih tekmovanj,
- potnimi nalogi in vso podporno dokumentacijo, kot priloge k potnim nalogom.
2. Nadzor bodo opravili Vlado Čeligoj, Dušan Režonja in Tina Gutman.
3. Nadzor bo opravljen v mesecu decembru 2015 v prostorih Lokostrelske zveze Slovenije,
Dolenjska cesta 11, Ljubljana.
4. Opravljanje nadzora se izvaja brezplačno, sredstva namenjena za povračilo potnih stroškov
so rezervirana na stroškovnem mestu – Delovanje organov LZS.
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi »ZA« in 0 glasovi »PROTI«.
Zapisala:
Tina Gutman

Predsednica NO:
Tina Gutman, l.r.
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